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PRZYSZOWICE. OFIAROM NALEŻY SIĘ HOŁD...

Nie wolno nam zapomnieć
Tragiczne wydarzenia końca stycznia 1945 roku w Przyszowicach nie blakną w pamięci. Dbają o to członkowie
Towarzystwa Miłośników Przyszowic.

Bolesna prawda o tragicznych wydarzeniach przechodzi z pokolenia na pokolenie – dbają o to między innymi
Foto: archiwum TMP
społecznicy i samorządowcy...

Wydarzenia z okresu
między 25 i 27 stycznia 1945 roku wręcz
wyryły się w dziejach
miejscowości.
– Na terenie Przyszowic rozegrała się jedna z większych bitew
pancernych pomiędzy wojskami
niemieckimi i rosyjskimi – przypominają członkowie TMP. –
W czasie walk zginęło 101 Rosjan
i około 47 Niemców. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich zamordowano 62 osoby – mieszkańców
Przyszowic.
Tragizm tamtych wydarzeń
żyje w pamięci przyszowian.

Co roku na mogile na miejscowym cmentarzy składane
są kwiaty i zapalane znicze.
Nie inaczej było i tym razem.
Hołd ofiarom złożyli członkowie TMP i gliwickiego koła
RAŚ, a także wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała, sołtys Przyszowic Andrzej Gawlik i przedstawicielka skautów
– Emilia Skrzypczyk
/Oprac. b/

GIERAŁTOWICE. SUKCES ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Mamy „Szkołę Niepodległej”
8 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski konkurs
„Szkoła Niepodległej”. W gronie laureatów znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny (ZSP) z Gierałtowic.
W trakcie gali wręczone zostały certyfikaty potwierdzające
zdobycie tytułu „Szkoły Niepodległej”. Mianem tym uhonorowano 214 szkół (starało się

o to 400 placówek z Polski i zagranicy). W imieniu ZSP w Gierałtowicach certyfikat odebrała
dyrektor Urszula Cieślik.
Konkurs „Szkoła Niepodległej” zorganizował
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat nad
nim objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Celem było zachęcenie społeczności
szkolnych, a także
lokalnych, do aktywnego i twórczego uczestniczenia
w obchodach 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
– Powstała speDyrektor Urszula Cieślik nie kryła satysfakcji
cjalna
platforma
z wyróżnienia, które przyznano gierałtowickiej
oraz aplikacja, dzięszkole. Na zdjęciu w towarzystwie śląskiego
ki której szkoły mowicekuratora oświaty, Dariusza Domańskiego,
gły rejestrować się
w Sali Kolumnowej Sejmu RP.
w konkursie i wyko-



Foto: Archiwum ZSP w Gierałtowicach

nywać zadania w ramach pięciu ścieżek edukacyjnych – wyjaśnia dyrektor Cieślik. – W wykonywaniu zadań uczestniczyła
cała społeczność szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. To sukces wszystkich, okupiony kilkoma miesiącami ciężkiej pracy.
Wszystkie działania koordynował Stefan Duda – nauczyciel
historii w naszej szkole.
Przypomnijmy, iż w gierałtowickiej szkole opracowano
i zrealizowano reklama
Program Obchodów Roczn ic y
Odzyskania Niepodległości. Jego
z w ieńcz en iem
było otwarcie wystawy ze zdjęciami
i dokumentami,
odnoszącymi się
do historii naszej
gminy w okresie
odzyskiwania niepodległości. War-

to więc podkreślić, że do sukcesu wystawy przyczynili się
mieszkańcy wszystkich miejscowości naszej gminy, udostępniając cenne, rodzinne archiwalia.
Działania te zostały docenione pozytywną weryfikacją jury
konkursu „Szkoła Niepodległej”
i uhonorowane przyznaniem
certyfikatu.
Gala w stolicy została połączona z obchodami 100. rocznicy
inauguracji Sejmu Ustawodaw-

czego, pierwszego parlamentu
niepodległej II Rzeczypospolitej. Z tej okazji zorganizowano konferencję naukową oraz
otwarto wystawę „Dobro Rzeczypospolitej Prawem Najwyższym”. Wśród gości byli marszałkowie Marek Kuchciński
(Sejm) i Stanisław Karczewski
(Senat), premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, podsekretarz stanu w MEN
Maciej Kopeć, prezes IPN Jarosław Szarek, parlamentarzyści,
przedstawiciele rządu oraz dyrektorzy wyróżnionych szkół,
nauczyciele, historycy i harcerze.
/Opr. JM, źródło: S. Duda/
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ŚRODOWISKO. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA – WCZORAJ I DZIŚ...

Jest lepiej i... gorzej
Wiele osób pamięta, że zanieczyszczenia powietrza 30–40 lat
temu było w Polsce dużo większe niż dziś. Nie powinno nas to
zbytnio dziwić.
Gorsza była kontrola emisji zanieczyszczeń, dużo łagodniejsze przepisy dotyczące emisji.
Nie stosowano też standardowych obecnie instalacji oczyszczania spalin. W konsekwencji
na przełomie lat 70. i 80. stężenia pyłu i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
[WWA] (w tym benzo [a] pirenu
[B [a] P]) na Górnym Śląsku czy
w Krakowie były znacznie wyższe niż obecnie. Choć należy też
pamiętać, że porównujemy nieporównywalne – inne były wtedy metody pomiaru stężeń pyłu
i inna lokalizacja stacji.
Co wiemy na pewno? To, że od
lat 80. radykalnie zmniejszyła się
ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, a zatem i stężenia dwutlenku siarki. Jednak
o ile stężenia jednych zanieczyszczeń spadły, innych (np. tlenków
azotu lub bardzo drobnych pyłów, emitowanych przez silniki
spalinowe) najprawdopodobniej
wzrosły. W Polsce po upadku komunizmu i zmniejszeniu udziału
w polskiej gospodarce przemysłu ciężkiego, jakość powietrza
się wyraźnie poprawiła. Ale paradoksalnie, w III RP zauważal-

ne pogorszenie jakości powietrza nastąpiło na początku XXI
wieku.
Jeśli porównujemy sytuację
z ostatnich kilku lat nie z latami
70. lub 80., ale z początkiem lat
90., to trudno też mówić o wyraźnych tendencjach spadkowych
poziomów emisji zanieczyszczeń.
Między rokiem 1990 a 2016
emisje PM 10 spadły w Polsce zaledwie o 16 proc., emisje PM2.5
o 14 proc., a sadzy o 12 proc. Dla
porównania, w tym samym czasie średni spadek emisji PM 2.5
dla całej Unii Europejskiej był
dwukrotnie wyższy: 28 proc.,
a dla sadzy wyniósł 41 proc.
Jeszcze gorzej wypadamy, jeśli chodzi o emisje WWA: akurat w porównaniu z rokiem 1990,
w roku 2016 emisje WWA w Polsce były takie same, ale już emisje
rakotwórczego B[a]P wzrosły(!)
o 20 proc. Podobnie emisje dioksyn – spadły raptem o 14 proc.
Jak to możliwe?! Powodów
jest kilka. W 2003 roku przestały obowiązywać normy jakości węgla sprzedawanego do
gospodarstw domowych. Skutki tego odczuwamy do dziś i będziemy odczuwać jeszcze przez

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

dwa lata. Do domowych kotłów
zaczął trafiać dużo gorszy jakościowo węgiel, w tym muł i flotokoncentrat. Bardzo zdrożały
też czyste paliwa: gaz (choć tu
trend się odwrócił w ostatnich latach) i olej opałowy. Dodatkowo
konsekwencje fatalnego nawyku spalania śmieci stały się bardziej poważne wraz z wejściem
do masowego użytku coraz większej ilości plastikowych opakowań. Nie należy zapominać o rosnącej popularności kominków,
w których spalane drewno emituje czasem więcej(!) pyłów zawieszonych i B(a)P niż węgiel.
W dodatku kilkukrotnie wzrosła liczba samochodów jeżdżących po polskich drogach, w tym
aut osobowych, z których duży
odsetek stanowią auta z silnikiem Diesla (często z wyciętym
lub niesprawnym filtrem DPF).
Takie pojazdy są dużo bardziej
szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i środowiska niż samochody z silnikiem benzynowym czy
te jeżdżące na auto-gazie (LPG).
W Polsce obecnie 52 proc.
PM10 i aż 87 proc. B(a)P pochodzi z „niskiej emisji”, czyli głównie z pieców, kotłów i kominków
ogrzewających nasze domy. Dlatego w przypadku wielu z nas
kluczowy krok w walce ze smogiem to wymiana własnego kotła na nowszy.
Jakub Jędrak (Krakowski Alarm Smogowy),
Wojciech Szczypka (Gierałtowicki

o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectw
Przyszowice i Paniówki.
Informuję, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Przyszowice i Paniówki wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko będą wyłożone do publicznego wglądu od 11 marca do 26 kwietnia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach (adres: 44–186 Gierałtowice, ul. Ks.
Roboty 48), w godzinach: poniedziałek,
wtorek, środa i piątek – w godz. 10.00 –
13.00, czwartek – w godz. 13.00 – 17.00.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi
w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędą się:
−	w sołectwie Przyszowice 26 marca
2019 r. w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (adres: 44–178 Przyszowice, ul. K. Miarki 4) o godz. 17.00,
−	w sołectwie Paniówki 2 kwietnia
2019 r. w auli Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego (adres: 44–177 Paniówki, ul.
Zwycięstwa 44), również o godz. 17.00.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
Planowanie Przestrzenne.
Jednocześnie informuję, że każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 24
maja 2019 r.
/UG/

PRZYSZOWICE

Mostek pod wodą

Po raz drugi w tym roku podtopiony został
mostek na drodze łączącej ulicę Brzeg z Polną
w Przyszowicach.

Alarm Smogowy)

PRZYSZOWICE

Kradzież w szczerym polu

Po raz kolejny złodzieje ukradli pokrywy kanalizacji.
Sprawców kradzieży szuka teraz Policja.
W nocy z piątku na sobotę (8‒9
lutego) nieznani – na razie –
obywatele skradli żeliwne pokrywy studzienek kanalizacji
deszczowej przy ulicy Stachury w Przyszowicach, na odcinku przebiegającym przez pola
uprawne.
– Łupem złodziei padło 8 pokryw – poinformował nas pracownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy
w Gierałtowicach. – Każda
z nich waży około 20 kg.

Jeśli to złomiarze, to ciężar
wcale im nie przeszkadzał...
Kradzież została zgłoszona na
Policję. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu w Knurowie.
To już trzecia (od września
ubiegłego roku) kradzież w tym
miejscu. Tym razem studzienki
przykryte zostaną pokrywami
wypełnionymi betonem, który nie jest łakomym kąskiem
dla złodziei.
/JM/

Przez kilka dni przejazd był niemożliwy, dopiero gdy woda nieco opadła,
przeprawiać się mogły pojazdy z wysokim zawieszeniem. Foto: Jerzy Miszczyk

Złodziejski proceder stwarza
duże zagrożenie dla rowerzystów
i pieszych korzystających z ulicy
Stachury – w nocy teren na tym
odcinku nie jest oświetlony.

Foto: Jerzy Miszczyk

– Od 10 do 15 lutego droga była
nieprzejezdna – poinformowali nas pracownicy Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
14 lutego stan wody opadł na
tyle, że mieszkańcy Brzegu przeprawiali się przez zalewisko pojazdami z wysokim zawieszeniem. Zalany most i okoliczne
tereny – to widok nader częsty

w ostatnich latach. Przepływający w tym rejonie Potok Ornontowicki występuje z brzegu przy
długotrwałych opadach, bądź
zimowo-wiosennych roztopach.
Przyczyną jest osiadanie terenu (spowodowane eksploatacją górniczą), co znacznie spowolniło naturalny nurt potoku.
/JM/

Można też kontaktować się
telefonicznie (tel. 32 338 37 29)
Nie trzeba fortuny, by uzyskać pomoc prawnika. Po sąsiedzku, lub drogą elektroniczną (email: npp@starostwo.gliwice.pl).
w Knurowie, działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna
Biuro znajduje się przy ul. Szpi- dzinach 9‒13, w środy w godz. obejmuje m.in.: uzyskanie infortalnej 29. W poniedziałki, wtor- 13‒17, natomiast w piątki od 8.30 macji o stanie prawnym, przyki i czwartki jest czynny w go- do 12.30.
sługujących uprawnieniach bądź

obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania danego problemu lub sporządzenie projektu
pisma, a także poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Bezpłatna pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za w yjątkiem
przygotowania do prowadzenia takiej działalności.
/bw/

TU ZNAJDZIESZ POMOC ZA DARMO...

Poznaj swoje prawa

3

Nr 138 luty 2019

GIERAŁTOWICE, PANIÓWKI. STRAŻACY PODSUMOWALI 2018 ROK

zagrożeniem. Strażacy-ochotnicy interweniowali m.in.
w związku z zalaniem piwnic,
koniecznością usunięcia wiatrołomów czy... owadów. Nieśli
pomoc, gdy w wyniku wstrząsu
została naruszona konstrukcja
jednego z budynków i częściowo zawalił się strop w innym.
Z opresji ratowali też sarnę zagubioną na jednej z posesji i...
kota uwięzionego na drzewie.
Zabezpieczali imprezy środowiskowe. Druhowie podnoszą
swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach oraz
biorąc udział w ćwiczeniach
taktycznych.
Przypomniano, że w październiku jednostka otrzymała fa-

brycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco. Pozyskano
też nowy sprzęt, m.in. automatyczny defibrylator, detektor prądu przemiennego, pilarkę, topory, prądownice.
Podjęto kilka ważnych decyzji. Prezes OSP Alfred Kubicki
zrezygnował z delegatury do
Zarządu Gminnego. Druhowie
zaakceptowali tę decyzję, wybierając też jako delegata Ryszarda Ciupkę. W związku z rezygnacją Waldemara Tomiczka
z funkcji gospodarza OSP, nowym gospodarzem, a zarazem
członkiem zarządu, został Paweł Jarzyna.
Krzysztof Sierantowicz z Zespołu Zarządzania Kryzysowego
omówił nowinki technologiczne na terenie gminy (m.in. stacje
meteo). Odbyła się też projekcja
filmu poświęconego zachowaniu
się w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.
Druhowie nie szczędzili słów
uznania dla instytucji, firm
i osób wspierających ich dzia-

wersytet Medyczny i Oddział
Śląskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Zgroma„Bądź zdrów” to tytuł
dziła wiele osób związanych ze
służbami sanitarnymi.
VI Międzynarodowej
Na program złożyło się kilkaKonferencji Naukowej, która
naście wykładów (inauguracyjny
w dniach 21–22 stycznia
wygłosił prof. Marian Zembala).
odbywała się w Paniówkach. Mowa była m.in. o szkodliwoKonferencję zorganizowały: Ślą- ści palenia papierosów, wpłyski Państwowy Wojewódzki In- wie smogu na zdrowie, szczespektor Sanitarny, Śląski Uni- pieniach, profilaktyce schorzeń

u dzieci i zapobieganiu otyłości.
– Udział świetnych fachowców i utytułowanych prelegentów
gwarantuje wysoki poziom obrad
i wzbogacenie wiedzy na temat
najnowszych osiągnięć i wyzwań
dla służb sanitarnych – podkreślił starosta gliwicki Waldemar
Dombek, wyrażając też satysfakcję z umiejscowienia konferencji
w gminie Gierałtowice.
/sisp, bw/

Ochotnicy zawsze na straży

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gierałtowicach
i Paniówkach podsumowali ubiegłoroczną działalność.
Zebrania odbyły się 2 lutego.
OSP Gierałtowice

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze-uzupełniające członków OSP Gierałtowice odbyło się
w sali sesyjnej urzędu. Poprowadził je prezes OSP Alfred Kubicki. Przysłuchiwali się goście,
wśród których byli samorządowcy, społecznicy, pracownicy magistratu i oświaty, duchowni.
Miłą wszystkim była obecność
druhów-seniorów.
Ubiegłoroczną działalność jednostki podsumowali naczelnik
Damian Slany, skarbnik Ryszard
Ciupka i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Pitsz.
W 2018 roku jednostka była
alarmowana do działań 59 razy.
12 interwencji miało związek
z pożarami, a 43 z miejscowym
PANIÓWKI

Bądź zdrów!

GIERAŁTOWICE. HONORY DLA DRUHA ALFREDA KUBICKIEGO

Zasłużony doceniony

Od blisko 70 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej druh
Alfred Kubicki, były długoletni prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Gierałtowicach.
15 stycznia w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach odebrał listy
gratulacyjne od włodarzy gminy i powiatu.

Podziękowania złożyli starosta
gliwicki Waldemar Dombek,
wicestarosta gliwicki Adam
Wojtowicz, wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała i jego zastępca Roman Włodarz, a także prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP RP w Gliwicach,
Andrzej Frejno.

Alfred Kubicki urodził się
w 1929 roku w Gierałtowicach.
Aktywnie działał w wielu organizacjach: LZS, PCK, Kółku
Rolniczym, LOK-u. Szczególnie wiele czasu i sił poświęcił
Ochotniczym Strażom Pożarnym. W OSP pełnił wiele funkcji na szczeblu gminy, powiatu,
województwa i kraju. Posiada
Złoty Znak Związku OSP RP
oraz Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwa. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Alfred to także długoletni samorządowiec. W latach
1968‒1970 był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Naro-

dowej Gierałtowice, w okresie
1970‒1990 – sekretarzem Urzędu Gminy Gierałtowice, od
roku 1991 do 1998 – przewodniczącym Rady Sołeckiej Gierałtowice. Od grudnia 2015 r.
Alfred Kubicki pełni funkcję
prezesa Honorowego Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP
w Gliwicach. W 2013 r. otrzymał najwyższe wyróżnienie Powiatu Gliwickiego – nagrodę
„Bene Meritus”.
– Przestałem ogłoszenie
być prezesem Zarządu Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej, ale
z pewnością będę
nadal w miarę
moich możliwości wspierał i angażował się w pracę OSP – zapewnił
pan Alfred podczas spotkania.
/sisp, bw/
Foto: Bogusław Wilk

łalność. Zapewnili, że nadal będą Dwukrotnie odbywały się ćwistać na straży bezpieczeństwa czenia. Zanotowano też 4 fałmieszkańców.
szywe alarmy.
OSP Paniówki liczy 50 osób.
OSP Paniówki
Oczkiem w głowie staje się MłoZebranie sprawozdawcze OSP dzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Paniówki odbyło się w Zespole Jej członkowie (16 osób) znakoSzkolno-Przedszkolnym (udział micie promują macierzystą jedwzięła ponad połowa uprawnio- nostkę udanie rywalizując w zanych druhów). Rozpoczął je pre- wodach. W ubiegłym roku MDP
zes jednostki Marian Morgała, wygrała Zawody Halowe, a podkontynuował – jako przewod- czas Zawodów Powiatowych zaniczący – Henryk Karcz. Wśród jęła II miejsce.
gości byli m.in. prezes Zarządu
– Serdecznie zapraszamy dzieGminnego OSP Andrzej Gaw- ci i młodzież do wstąpienia w nalik, zastępca wójta Gminy Gie- sze szeregi – zachęcają druhowie
rałtowice Roman Włodarz, Se- z Paniówek.
kretarz Zarządu Gminnego OSP
Zebranie stało się okazją do
Urszula Zając i prezes PKM Gli- publicznego uhonorowania zawice Henryk Szary.
służonych. Odznaczenia „WzoDruhowie wysłuchali spra- rowy Strażak” otrzymali Marcin
wozdania z minionego roku oraz Gajda, Tomasz Gajda, Łukasz
planów na bieżący. Podkreślali, Karcz i Tomasz Badoń.
że 2018 rok był okresem pracoSkład zarządu jednostki powitym. Potwierdzają to liczby: 40 został bez zmian, natomiast
wyjazdów, w tym 10-krotnie do nowym członkiem Komisji Regaszenia pożarów, 16 razy likwi- wizyjnej OSP Paniówki został
dacja miejscowych zagrożeń, 8 wybrany Piotr Domin.
Oprac. bw
akcji związanych z wypadkami.
CHUDÓW

Teraz pani
sołtys
Chudów ma nowego sołtysa.
A właściwie panią sołtys –
funkcję tę objęła Brygida
Wilk-Struglińska. Ponad
ćwierć wieku sołtysem
Chudowa był Józef Posiłek.
Nie kandydował na nową
kadencję.
Styczniowe zebranie wiejskie,
podczas którego miano zdecydować o wyborze nowego sołtysa
i Rady Sołeckiej okazało się frekwencyjnym sukcesem. W kulminacyjnym momencie w sali
OSP było 180 osób.
Na funkcję sołtysa zgłoszone
zostały trzy kandydatury. W głosowaniu największe poparcie
otrzymała Wilk-Struglińska.
Nowa Rada Sołecka liczy 10
osób. Tworzą ją: Robert Gabor,

Sołtys Chudowa
Brygida Wilk-Struglińska
Mariusz Gruszczyk, Sabina
Grzywok, Ryszard Kampa, Karol Kostka, Rafał Laska, Krystian
Miara, Stefania Michalska, Kazimierz Omozik, Marek Rzepa.
/b/ Foto: Bogusław Wilk
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Mamy problemy, mamy atuty
WÓJT LESZEK ŻOGAŁA DLA WIEŚCI

Po ponad dwóch miesiącach pracy na stanowisku wójta chciałbym podzielić się z Państwem moją oceną stanu Gminy Gierałtowice. Mamy, jako Gmina, swoje
problemy, ale i swoje atuty. Na tym trzeba się skupić. Prowadzenie różnego rodzaju porównań nie przekłada się na poprawę naszej codzienności.
Jedną z moich pierwszych decyzji było przekazanie projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Radzie
Gminy. Od podjęcia uchwały 22
marca 2016 r. o przystąpieniu do
sporządzania Planu Rada Gminy
ani razu nie zajmowała się tym tematem formalnie. Działanie takie
oparto na błędnej w mojej ocenie
interpretacji przepisu, że Plan sporządza wyłącznie wójt. W efekcie radni nie znają dokumentu,
który mają docelowo uchwalić.
Uważam, że brak konsultowania z Radą jest niewłaściwy. Projekt Planu sporządza wójt, ale to
Rada Gminy musi go uchwalić.
Dlatego powinna brać aktywny
udział w procesie jego tworzenia.
Takie podejście doprowadziło
do sytuacji, że w celu przyśpieszenia procedury Plan zostanie
wyłożony, aby rozpocząć kolejny etap procesu jego uchwalania, pomimo świadomości, że
spora część radnych, jak i różne grupy społeczne, mają poważne zastrzeżenia do jego treści. Na etapie wyłożenia wszyscy
będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu. W tym miejscu
chciałem prosić wszystkich zainteresowanych o aktywny udział
w dalszej procedurze uchwalania tego ważnego dokumentu.
Wszystkie wnioski, uwagi należy zgłosić, żeby mogły się stać
podstawą do dalszych prac.
Jednocześnie zasadny jest
w mojej ocenie wniosek komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska

i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy, z 6 lutego,
o przystąpienie do sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecne
studium jest już niezgodne z aktualnym stanem faktycznym.
W mojej ocenie też nie odpowiada ono wszystkim obecnym interesom społecznym.

W temacie wody i ścieków

informowałem już Państwa na
zebraniach wiejskich, jaka jest
sytuacja. Warto jednak przypomnieć stan faktyczny, jaki zastałem. Sytuacja finansowa spółki
była taka, że pomimo przekazania sporych środków finansowych do spółki (około 25 proc.
wszystkich nakładów, jakie Gmina posiada na inwestycje) firma
utraciła by płynność finansową w czerwcu tego roku. Okazało się, że koniecznym działaniem jest utrzymanie PGK, by
mogło bez przerwy wykonywać
swoje zadania, czyli dostarczać
wodę i odprowadzać ścieki bez
komplikacji. Prace nad ustabilizowaniem finansowym spółki obecnie trwają. Już w tym
roku firma nie tylko ma uniknąć widma niewypłacalności, ale
również podjąć działania inwestycyjne. Jest to o tyle konieczne, że na terenie gminy ponad
30 km rurociągów jest wykonanych ze stalowych rur. To jeden
z głównych powodów borykania
się wielu mieszkańców z proble-

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Miej kontakt z radnymi
Jeśli mogą, to pomogą. Mowa o gminnych radnych, którzy
są do dyspozycji mieszkańców. Jak i gdzie się z nimi można
skontaktować? Szczegóły poniżej.

mem brudnej wody. Planowane
działania finansowe polegają na
spłacie najwyżej oprocentowanych zobowiązań. Działalność
inwestycyjna będzie natomiast
finansowana z budżetu gminy.
Doszło również do zmiany zarządu w spółce PGK. Zarząd jest
obecnie znów jednoosobowy. Do
końca listopada 2018 były to dwie
osoby. Chciałem też podziękować
byłemu prezesowi, panu Bartoszowi Wydrze, za pracę na rzecz
PGK. Od 28 stycznia nowym prezesem spółki jest pan Piotr Rak,
który otrzymał zadanie ustabilizowania finansów spółki oraz
przeprowadzenie niezbędnych
inwestycji, które umożliwią poprawę jakości wody. Inwestycje
mają również poprawić sprawność sieci, niwelować straty
wody. Wysokość strat wody jest
obecnie bardzo duża i to również
odbija się na cenie wody.

Informacja o budżecie

gminy znalazła się już w poprzednim numerze Wieści. Realne kwoty na inwestycje nie wystarczą na realizację wszystkich
oczekiwań społecznych. Ponadto Gmina obecnie ponosi bardzo
duże koszty utrzymania bieżącego, m.in. budynków gminnych
(np. budynki szkół, boiska sportowe itd.). Od ponad miesiąca trwają prace, żeby ustalić, ile kosztuje
utrzymanie poszczególnych budynków gminnych. Dla przykładu: niektóre z nich są ogrzewane
elektrycznie. Zamierzenia te nie

są efektowne, trudno będzie pochwalić się nimi we Wieściach,
ale dzięki nim będzie można podjąć dalsze decyzje. Być może jest
dobrze i nie trzeba nic robić. Ale
może trzeba podejmować szybkie działania, żeby obniżyć koszty eksploatacji. Dla części obiektów gminnych zostały już złożone
wnioski o przyłączenie do sieci gazowej (w szczególności tam
gdzie są stare, „brudne” źródła
ciepła). Nie będę tu pisał, ile można zaoszczędzić. Po przeprowadzonych zmianach po prostu
zostaną podane państwu kwoty i sami będziecie mogli ocenić,
czy to były dobre decyzje.

Trwa też pisanie

nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Okazało
się, że poprzedni jest już nieaktualny. Nie uwzględniał zmian
w przepisach prawa oraz faktycznych zmian w strukturze organizacyjnej urzędu. Zleciłem również sporządzenie regulaminu
przejmowania dróg przez gminę, dzięki czemu właściciele nieruchomości będą jasno wiedzieli,
czy ich droga ma szansę być przejęta przez gminę, a jeśli tak, to
na jakich warunkach. Będzie też
możliwe ustalenie terminu tego
przejęcia. Jest już projekt uchwały o dopłatach do żłobka. Wynika
to, po pierwsze, z zamiaru szybkiej pomocy rodzicom z małymi
dziećmi, ale i również z realnej
oceny możliwości finansowych
budżetu gminy, który na razie

nie jest w stanie udźwignąć budowy gminnego żłobka.
Budżet, który otrzymałem po
moim poprzedniku, nie przewidywał również działań na
rzecz seniorów. Na chwilę obecną mogę tylko poinformować,
że przystąpiłem do konkursu,
w którym można pozyskać środki, pozwalające jeszcze w tym
roku podjąć pierwsze działania
na rzecz osób starszych. Po ogłoszeniu wyników konkursu i pozyskaniu środków przekazane
zostaną dalsze informacje.
Przypominam również, że
można umawiać się ze mną na
spotkania, w każdy czwartek.
Wystarczy zadzwonić do sekretariatu i umówić się w godzinach od 9 do 17. Już kilka takich
czwartków za mną. Zazwyczaj to
nie są łatwe i przyjemne rozmowy. Nic dziwnego, bo przychodzicie państwo ze swoimi problemami. Dziękuję za okazane
zaufanie. Przy okazji jest to dla
mnie kolejna dawka wiedzy o naszej gminie.
Leszek Żogała
TERMINY SPOTKAŃ WÓJTA

Gminy Gierałtowice w poszczególnych
sołectwach z mieszkańcami:
Chudów – 11 marca, godz. 18-20
– sołtysówka w Chudowie
Gierałtowice – 14 marca,
godz. 16-18 – w Urzędzie Gminy
w Gierałtowicach
Paniówki – 19 marca, godz. 16-18
– sołtysówka w Paniówkach
Przyszowice – 25 marca, godz.
16-18 – sołtysówka w Przyszowicach

KOMISJE STAŁE RADY GMINY

•	Komisja Rewizyjna - przewodniczący Robert Szczudlak,
•	Komisja Budżetu i Planowania – przewodniczący Marek Błaszczyk,
•	Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - przewodniczący Paweł Szołtysek,
•	Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - przewodniczący Michał Botor,
•	Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku – przewodniczący Krzysztof Tomaszek,
• Komisja Górnictwa – przewodniczący Piotr Drażyk,
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Piotr Drażyk.

Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023 liczy 15 radnych.
Tworzą ją: Mirosława Bałuszyńska, Marek Błaszczyk (wiceprzewodniczący rady), Michał Botor, Józef Buchczyk, Janina
DYŻURY RADNYCH
Cicha-Rożek, Piotr Drażyk, Daniel Gajda, Paweł Klajs, Tatiana Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2018 - 2023
Kowalska, Damian Smorz (wiceprzewodniczący rady), Paweł Radni sołectwa
Dyżury
Miejsce
Szary (przewodniczący rady), Robert Szczudlak, Paweł Szołty00
00
w godzinach 18 ‑19 każdy trzeci
Chudów
Chudów, ul. Szkolna 54 (biuro sołtysa)
sek, Krzysztof Tomaszek, Artur Tomiczek.
poniedziałek miesiąca
Kontakt z radnymi i z przewodniczącym Rady Gminy jest
w godzinach 1600‑1700
Urząd Gminy pok. 202 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty
możliwy za pośrednictwem biura rady gminy: Gierałtowi- Gierałtowice
każdy czwartek miesiąca
48 (biuro Rady Gminy)
ce, ul. Ks. Roboty 40, pok. 202, tel. 32 30 11 305, 667 776 228,
00
00
w godzinach 17 ‑18
e-mail: rg@gieraltowice.pl.
Paniówki
Paniówki, ul. Zwycięstwa 44 (biuro sołtysa)
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
Możliwość bezpośredniego kontaktu z radnymi dają też dyżuw godzinach 1700‑1800
ry radnych (szczegóły w tabelce).
Przyszowice
Przyszowice, ul. Parkowa 11 (biuro sołtysa)
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
/ug/
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Aby woda czysta była...
PGK ODPOWIADA NA INTERPELACJĘ RADNEGO

O „wyjaśnienie problemu czystości wody w sieci wodociągowej Gminy Gierałtowice” zwrócił się w interpelacji radny Paweł Klajs. PGK sp. z o.o. szczegółowo
odniosło się do zadanych przez radnego pytań. Poniżej obszerna odpowiedź przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu- poboru wody zanieczyszczenia
nalnej sp. z o. o. w związku ze złożo- te przedostają się do instalacji
ną interpelacją z dnia 23.01.2019 r. in- wewnętrznych odbiorców wody.
formuje:
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: zmiany kierun1. Z jakich źródeł dostarczana jest ku zasilania wody, awarie, szkowoda do naszej sieci wodocią- dy górnicze (wstrząsy), stalowe
gowej?
zużyte instalacje wewnętrzne,
Zaopatrzenie gminy w wodę dłuższe przerwy w użytkowarealizowane jest poprzez hur- niu przyłącza, powodujące zbietowy zakup wody od sąsiadu- ranie się osadu w rurach, ale też
jących gmin na zasadzie po- zwiększony pobór wody z hyśrednictwa w sprzedaży wody drantów podczas akcji Straprodukowanej głównie przez ży Pożarnej, który wzrusza
GPW S.A. w Katowicach.
osady w sieci wodociągowej.
Dostawcami wody są:
W przypadku napełniania ba• PWiK Knurów
senów można wskazać na złą
• PWiK Zabrze
technikę ich napełniania po• K WK Knurów – Szczygło- przez maksymalne odkręcanie
wice
zaworu czerpalnego – baseny
• ZGKiW Ornontowice
zawsze należy napełniać wol• ZIM Mikołów
nym strumieniem wody.

2. Czy dostarczana woda jest na 4. Czy nie można wcześniej elibieżąco kontrolowana pod kąminować zanieczyszczeń tak,
tem zanieczyszczeń stałych,
aby nie dostawały się do włachemicznych oraz biologiczścicieli posesji?
nych?
Całkowita likwidacja zanieZgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
obowiązkiem przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego
jest prowadzenie wewnętrznej
kontroli jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). Sporządzany jest harmonogram poboru próbek wody
do badań podlegający zatwierdzeniu przez Sanepid. Ponadto
Sanepid przeprowadza monitoring parametrów A i B zgodnie
z ww. rozporządzeniem.
Na postawie ww. rozporządzenia woda badana jest regularnie zgodnie z harmonogramem przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Gliwicach.
Woda na postawie tych samych przepisów badana jest
również przez dostawców wody
i u jej producentów.

3. Jakie są przyczyny zanieczyszczeń wody, widoczne u właścicieli posesji?

Obserwowane zanieczyszczenia
spowodowane są osadami żelaza zebranymi w rurach stalowych, zarówno w ciągach głównych, jak i przyłączach. Podczas

czyszczeń jest z technicznego
punktu widzenia niemożliwa.
Procesem naturalnym jest wytrącanie się żelaza z wody.
Można jednak stwierdzić, że
kompleksowa wymiana istniejącej starej, stalowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie gminy Gierałtowice powinna polepszyć jakość
wody. Dodatkowo zmniejszy
się awaryjność sieci, co pozytywnie wpłynie na zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczeń przez jej awarie.

5. Jak należy postępować właściwie, gdy zauważymy, że dostarczana woda jest zanieczyszczona?

W przypadku zauważonego
pogorszenia jakości wody należy skontaktować się z PGK
w Przyszowicach.
1.	Skargi przyjmowane są w następujących formach:
a) telefonicznej pod numerem
stacjonarnym 32 3011521 lub
całodobowym numerem dyspozytora 693551456;
b) email na adres: biuro@pgkprzyszowice.pl;
c) pisemnie na adres korespondencyjny Spółki;
d) osobiście w siedzibie Spółki;
2.	Następnie skarga trafia do

Działu Technicznego celem
rozpatrzenia.
3. Odbywa się wizja lokalna celem sprawdzenia zasadności
zgłoszenia.
4. Podejmowana jest decyzja
o sposobie rozwiązania problemu, np.: poprzez płukanie przyłącza, płukanie sieci, sprawdzanie instalacji itp.
5. Wdrażane są działania minimalizujące skutki problemu.
Przedsiębiorstwo niezwłocznie po powzięciu informacji
wdraża wyżej opisaną procedurę.

6. Kto odpowiada za jakość wody
w sieci wodociągowej i do kogo
zgłaszać wykryte zanieczyszczenie wody?
Za jakość wody odpowiada
Przedsiębiorstwo. Natomiast
przyczyny pogorszenia jakości są różne: przerwa w dostawie wody spowodowana awariami na sieci lub przyłączach
jak również planowanymi pracami modernizacyjnymi. Dotyczy to zarówno robót na terenie gminy, jak również na sieci
naszych dostawców.
W przypadku zauważonego
pogorszenia jakości wody należy skontaktować się z PGK
w Przyszowicach.
1.	Skargi przyjmowane są w następujących formach:
a) telefonicznej pod numerem
stacjonarnym 32 3011521 lub
całodobowym numerem dyspozytora 693551456;
b) email: na adres biuro@pgkprzyszowice.pl;
c) pisemnie na adres korespondencyjny Spółki;
d) osobiście w siedzibie Spółki.

7. Zdarzyło się już skażenie wody
bakteriami. Czy można usprawnić system powiadamiania o takim zdarzeniu, aby mieszkańcy
dowiadywali się niezwłocznie
o takim zdarzeniu, np. [poprzez] sms, komunikat słowny
nadawany przez syrenę elektroniczną, lokalne media?

Przedsiębiorstwo w przypadku
stwierdzonego skażenia wody
niezwłocznie ogłasza informację
na stronie internetowej, portalach społecznościowych, rozwiesza ogłoszenia na tablicach informacyjnych na terenie gminy.

Ponadto w kwietniu 2018 roku
Przedsiębiorstwo uzyskało zgodę Wójta na udostępnienie Systemu Wczesnego Ostrzegania
(SWO) w celu informowania
mieszkańców o przerwach
w dostawie wody czy pogorszeniu jej jakości oraz skażeniu.
Mieszkańcy korzystają z informacji przekazywanych przez
SWO w dwojaki sposób:
1. Na stronie internetowej UG
Gierałtowice http://gieraltowice.pl/12/strona-glowna.html w zakładce Zarządzanie Kryzysowe – System
Informacji o zagrożeniach,
przez podanie swojego adresu email i zarejestrowanie
się w systemie można uzyskać dostęp do ostrzeżeń
meteorologicznych, hydrologicznych, ogólnych, środowiskowych, drogowych
dotyczących terenu Gminy
Gierałtowice, jak i powiatu Gliwickiego, informacji
o planowanych wyłączeniach sieci elektroenergetycznej (Tauron) na terenie gminy oraz od kwietnia
tego roku informacji o planowanych przerwach w dostarczaniu wody pitnej oraz
o pogorszeniu jej jakości
(skażeniu wodociągu); informacje wysyłane są na udostępniony przy rejestracji
adres email.
2. Kolejna zakładka Zarządzanie Kryzysowe – Bezpłatny
System SMS o zagrożeniach;
należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy i podpisany
dostarczyć do UG lub zostawić w PGK (zostanie dostarczony do UG). Poprzez SMS
na udostępniony nr telefonu
komórkowego będą przesyłane ostrzeżenia III stopnia:
hydrologiczne, meteorologiczne oraz o skażeniu wody
w wodociągu.
Informacje w obu systemach
przesyłane są do zarejestrowanych w systemie mieszkańców
wszystkich sołectw lub sołectw,
których dotyczy ostrzeżenie.
Rejestracja w obu systemach
jest bezpłatna.
Formularz do zarejestrowania do systemu SMS dostępny
jest siedzibie PGK w biurze inkasentów.

Zachęcamy do rejestracji i informowania o takiej możliwości rodzinę i znajomych.

8. Jakie powinno być ciśnienie
wody dostarczanej do posesji? Dlaczego występuje bardzo
słabe ciśnienie oraz częściowy brak wody z sieci wodociągowej?

Woda powinna być dostarczana do odbiorców pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0.08
Mpa w przyłączu.
Częściowy brak wody spowodowany jest awariami, natomiast zmniejszone ciśnienie
może być spowodowane skokowym, chwilowym rozbiorem
wody w sieci. Takie sytuacje
mogą występować w okresie letnim poprzez zwiększony pobór
wody przez mieszkańców (podlewanie, napełnianie basenów).
Spadki ciśnienia mogą być
również powodowane obniżeniem ciśnienia od dostawców
zewnętrznych.

9. Niektórzy właściciele, zaniepokojeni jakością wody z sieci,
zamontowali na swoich przyłączach wodnych filtry cząstek
stałych. Czy jest możliwość wymiany wkładu filtra wody na
koszt dostawcy wody lub zwrot
należności za wkład filtracyjny
w postaci obniżonego rachunku za wodę? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Filtry cząstek stałych są zabudowywane na instalacji wewnętrznych (za wodomierzem
głównym), są więc elementem
wewnętrznej instalacji wodociągowej, za którą odpowiada
właściciel nieruchomości. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa kończy się na zaworze za
wodomierzem głównym.
Aktualnie wszystkie przypadki obniżonej jakości wody są
zgłaszane do Spółki i wdrażana
jest procedura (patrz odpowiedź
pkt. 5). W powtarzających się
przypadkach Przedsiębiorstwo
podejmuje decyzję o rekompensacie. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie.
/-/
Tekst został opublikowany na stronie
http://www.pgkprzyszowice.pl/ oraz na stronie
www.bip.gieraltowice.pl
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WAŻNE – WARTO WIEDZIEĆ...

Ochrona środowiska pod kontrolą
W kilku wydaniach Wieści (nr 119, 130, 131, 135) informowaliśmy o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z przepisów o ochronie środowiska.
Teraz kilka słów o kontroli ich przestrzegania, realizowanej przez pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice.
Ochrona powietrza

Kontrole instalacji spalania paliw stałych prowadzone są pod
kątem przestrzegania zakazu
spalania odpadów oraz zapisów
uchwały antysmogowej, czyli zakazu spalania węgla brunatnego, wilgotnej biomasy,
mułów, flotokoncentratów itp.
W przypadku podejrzenia spalania odpadów lub paliwa złej
jakości mogą zostać pobrane
próbki odpadu paleniskowego
(popiołu) lub paliwa stałego.
W trwającym, a także minionym sezonie grzewczym, przeprowadzono blisko 40 kontroli.
W jednym przypadku badanie
odpadu paleniskowego potwierdziło spalanie odpadów w kotle
centralnego ogrzewania. Sprawa została przekazana na policję, a na właściciela nieruchomości została nałożona kara
grzywny.
Wzmożone kontrole przeprowadzane są w przypadku
ogłoszenia przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego II lub III poziomu
ostrzegania, tj. wystąpienia
szczególnie wysokich stężeń
GIERAŁTOWICE

zanieczyszczeń w powietrzu.
W przypadku, gdy podczas
interwencji nie stwierdzono nieprawidłowości, jednak
wpływające zgłoszenia wskazują na prawdopodobieństwo spalania nieodpowiedniego paliwa,
do właścicieli nieruchomości
kierowane są pisemne pouczenia o wymaganiach i ograniczeniach wynikających z obowiązujących przepisów oraz
możliwości przeprowadzenia
kontroli. W ubiegłym roku wysłano ich około 50, w tym roku
kolejnych 5. Pamiętajmy również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostawca
paliwa stałego powinien przekazać klientowi kopię świadectwa jakości tego paliwa. Warto
zatem przechowywać ten dokument, jako potwierdzenie,
iż użytkujemy paliwo dobrej
jakości.

Gospodarka wodno-ściekowa

W zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej trwają
obecnie kontrole nieruchomości, które nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sani-

tarnej. Systematyczna kontrola
obejmuje wszystkie posesje zlokalizowane przy kolejnych ulicach, w każdym z sołectw. Do
tej pory skontrolowano niemal
300 nieruchomości na 41 ulicach Gminy.
Właściciele nieruchomości, dla których istnieje techniczna możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,
a które do tej pory nie zostały
do niej podłączone, mają obowiązek niezwłocznego wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
W przypadku niewykonania
tego obowiązku wydawana jest
decyzja nakazująca przyłączenie. W wyniku prowadzonych
kontroli 22 nieruchomości zostały przyłączone do kanalizacji
sanitarnej jeszcze przed wydaniem decyzji, a wobec kolejnych
20 nieruchomości prowadzone
było postępowanie zakończone decyzją.
W przypadku nieruchomości, dla których brak jest technicznej możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,
ścieki powinny być odprowadzane do szczelnego zbiorni-

Ekran informuje i ostrzega

ka na nieczystości ciekłe (tzw.
szamba) lub do przydomowej
oczyszczalni ścieków. Podczas
kontroli należy udokumentować wykonywanie obowiązku
opróżniania szamba lub osadnika przydomowej oczyszczalni poprzez okazanie umowy
i dowodów płacenia za takie
usługi. Do tej pory kontrolą objętych zostało blisko 200 nieruchomości.

Gospodarka odpadami
komunalnymi

W ramach systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, firma
odbierająca odpady z terenu naszej Gminy przekazuje comiesięcznie raport dotyczący ilości
odebranych worków z odpadami segregowanymi sprzed poszczególnych nieruchomości.
Raporty obejmujące wszystkie zamieszkałe nieruchomości poddawane są każdorazowo szczegółowej analizie.
Prowadzone są również własne kontrole segregacji odpadów w terenie, z wykonaniem
dokumentacji fotograficznej
wystawionych worków. Przy-

kładowo, przez ostatnie trzy
lata przeanalizowano i zweryfikowano 36 raportów przedstawionych przez firmę oraz
63 razy wykonywano objazd
ulic w dniu odbioru odpadów
segregowanych. W tym czasie kontrolą objętych zostało
6.731 nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości
nie jest prowadzona segregacja odpadów, a właściciel zadeklarował, iż będzie segregował odpady, wzywany jest do
złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Corocznie
wysyłanych jest kilkadziesiąt takich wezwań. W przypadku, gdy na nieruchomości
w dalszym ciągu nie jest prowadzona segregacja odpadów,
w drodze decyzji naliczana jest
wyższa odpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzona jest
stała kontrola Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pod kątem przestrzegania przez mieszkańców
zapisów regulaminu funkcjonowania punktu.
/ug/

informacja

Seniorko, Seniorze!
Odbierz swoją Kopertę Życia
i czuj się bezpiecznie
Święcące na czerwono litery na czarnym tle rzucają się w oczy przechodzących obok
Gierałtowicka Koperta Życia
gierałtowickiego urzędu. I o to chodzi. LED-owy ekran ma do spełnienia ważną funkcję.
to dla ratowników medycznych
i służb socjalnych szybki dostęp
Na urzędowym, ale i strażackim, budynku ekran do informacji o Twoim zdrowiu.
pojawił się niedawno. Został zakupiony ze środ- Zestaw „Koperta Życia”
ków gminy na potrzeby obsługi systemu wcze- zawiera:
snego ostrzegania.
• Plastikową kopertę
Wyświetlane są na nim komunikaty Urzędu
•	Kartę informacyjną
Gminy, ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczo stanie Twojego zdrowia
ne, odczyty stacji meteo zainstalowanych w Gie•
Magnes z logo akcji
rałtowicach oraz prezentacja jakości powietrza.
Dynamiczna forma tekstu (płynący, spadające Więcej informacji:
Ośrodek Pomocy Społecznej
slajdy i emotikony) przykuwa wzrok.
Taka forma komunikacji skierowana jest do w Gierałtowicach
osób, które nie korzystają z internetu. Tablica po- Tel. 32 301 15 27
Ekran jest zamontowany na budynku UG i OSP; na
zwala im być na bieżąco z przydatną i potrzeb- Tel. kom. 882 709 331
tablicy wyświetlane są ważne informacje i ostrzeżenia ną wiedzą.
Więcej
informacji: Kopertę Życia
Gierałtowicką
/ug, bw/ można odebrać w siedzibie

Foto: Bogusław Wilk
INFORMACJA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice infor- oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Tel. 32 301-15-27
w Gierałtowicach
muje, że planowany termin najbliższej sesji rady świadczenia pieniężnego „dofinansowanie żłob- Tel. kom. 882 709 331
Akcja skierowana jest do
to 27 lutego 2019 roku.
kowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
Rada rozpatrywać będzie, między innymi,
Zawiadomienie o terminie miejscu i przed- osób w wieku 50+:
Gierałtowicką Kopertę
Życia można odebrać
w siedzibie
samotnych,
chorych
lub
zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Pro- miocie obrad jest publikowane w Biuletynie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
cierpiących na schorzenia
cedowane będą projekty uchwał w sprawie ustale- Informacji Publicznej (zakładka ogłoszenia
Akcja skierowana jest do osób w wieku 50+ :
zagrażające
ich
życiu.
samotnych, chorych
lub cierpiących
na schorzenia
nia sieci szkół i przeszkoli w Gminie Gierałtowice Rady Gminy).
zagrażające ich życiu

ODBIERZ BEZPŁATNY ZESTAW
„KOPERTY ŻYCIA”
wypełnij kartę informacyjną
włóż kartę informacyjną do
plastikowej koperty
Kopertę umieść w widocznym
miejscu w LODÓWCE
na lodówce przyczep magnes
z napisem „Tu jest Koperta Życia „

Dane w karcie informacyjnej powinny
być zawsze aktualne !!!

TELEFONY ALARMOWE

112/ 999
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105 ROK DZIAŁALNOŚCI GIERAŁTOWICKIEGO CHÓRU...

Skowronek mierzy wysoko
Koncertem Kolęd z udziałem zespołów z Gliwic chór Skowronek zainaugurował 105 rok działalności.

W finale koncertu wystąpiły połączone chóry – dyrygowała prof. Krzyżanowska-Łoboda
W ostatnią niedzielę stycznia
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej wypełnił się wiernymi z Gierałtowic
i okolicy. Przybyli, by posłuchać kolęd i pastorałek w wy-

konaniu solistów i chórzystów.
Wystąpiły cztery chóry. Zespół-gospodarz zaśpiewał pod dyrekcją Beaty Stawowy. Cantabile
z parafii św. Anny w Gliwicach
kierowała Anna Płocica, Laude-

Foto: Tadeusz Puchałka

amus Mariam z gliwickiej parafii św. Bartłomieja – Joanna
Pudlik, natomiast chórem Katedralnym parafii apostołów
Piotra i Pawła – prof. Krystyna
Krzyżanowska-Łoboda.

Gromkie brawa zebrali soliści – Patrycja Cempulik-Włodarz i Adrian Kopacz – wraz
z akompaniującym im Rafałem Majowskim.
W finale koncertu publiczność miała okazję wysłuchać
występu połączonych chórów
pod batutą prof. Krzyżanowskiej-Łobody. Na organach grał
Bogdan Stępień.
Słuchacze nagrodzili artystów
brawami. Ich odczucia idealnie oddał słowami wójt gminy
Gierałtowice Leszek Żogała,
dziękując za przeżycia i wzruszenia. Na ponadczasowy wymiar pięknych pieśni wskazał
ks. proboszcz Marek Sówka.
Koncert został zorganizowany przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Okręg Gliwicko-Zabrski i Gminny Ośrodek

Kultury w Gierałtowicach, przy
współpracy z gierałtowicką parafią. Kierownictwo artystyczne i organizacyjne sprawowały prof. Krzyżanowska-Łoboda
i Weronika Czech – prezes chóru Skowronek. Imprezę poprowadził ks. Adam Kozak.
W jubi leuszow y m roku
chórzyści Skowronka nie zamierzają osiadać na laurach.
Przeciwnie. Zapowiadają wiele występów i artystycznych
wrażeń.
– Nie byłoby tak pięknej historii naszego chóru, gdyby nie
publiczność – podkreśla często prezes Czech. – To obecność
słuchaczy, ich przywiązanie do
pieśni i wsparcie są najlepszą
inspiracją i zachętą do wzmożonych starań dla wielu chórzystów.
Opinię tę prezes Czech przywołała podczas koncertu. Wierna publiczność pozwala wierzyć,
że energii tej będzie udzielać
przez kolejne dekady...
/bw/

CHUDÓW. WSPANIAŁY KONCERT W ŚWIĄTYNI

Ależ to była niespodzianka!
W niedzielę, 10 lutego, w chudowskim kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Aniołów wybrzmiały iście anielskie głosy... Była także muzyka instrumentalna. Wszystko
za sprawą utalentowanych śpiewaczek oraz muzyków występujących w „Koncercie
Niespodziance”.
Afisz reklamujący koncert zawierał jedynie tytuły utworów.
Niespodzianką mieli być wykonawcy. Tak tajemnicza formuła przyciągnęła do chudowskiej
świątyni liczną publiczność. Jak
się później okazało, „randka
w ciemno z muzyką” wyzwoliła piękne emocje, okazywane burzą braw.
Entuzjastycznie oklaskiwano
artystki Opery Śląskiej w Bytomiu – Magdalenę Okońską
(sopran) i Martę Pagacz-Janik
(sopran). Na prezbiterium ko-

ścielnym pojawiały się one wielokrotnie – solo i w duecie – porywając chudowską publiczność
w świat arii operowych i utworów sakralnych. Soprany śpiewaczek szczególnie pięknie wybrzmiały w muzyce Pucciniego.
Natomiast wspólnie wykonały „Ave verum” Jenkinsa, a na
bis – „Con te partiro” (Z tobą
odejdę) z repertuaru Bocelliego.
Wspaniała publiczność bardzo ciepło przyjęła także młodzież rozpoczynającą przygodę
z muzyką. Gromkimi brawa-

mi nagradzano wielokrotnie
skrzypaczkę Patrycję Wyciślik.
Studentka UŚ w Katowicach
wykonała m.in. pięknego poloneza Wojciecha Kilara, skomponowanego do filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”.
Utwory Chopina i Schuberta
zagrali uczniowie Prywatnego
Studium Muzycznego Gama
Mirosławy Sander – pianiści:
Marta Goldman, Miłosz Wójtowicz, Alicja Jarek i Anna Łajczak. Natomiast śpiewem solowym i w duecie popisali się

Muzyczna niespodzianka sprawiła słuchaczom sporo radości...
Monika Matera i Filip Kciuk.
To nader udane spotkanie
z muzyką odbyło się dzięki
gościnności miejscowego proboszcza, ks. Pawła Wróbla.
Chudowska parafia była zarazem głównym organizatorem
koncertu objętego patronatem

przez Stowarzyszenie Muzyczne Mozart. Program artystyczny ułożyła Mirosława Sander,
a poprowadził go obiecujący
konferansjer młodego pokolenia – Piotr Wiśniewski.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk

CHUDÓW

Błyszczą nasze talenty

Mamy wspaniałych artystów – po raz kolejny dowiódł tego Koncert Kolęd i Pastorałek
w chudowskiej świątyni.
W niedzielę, 20 stycznia, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów rozbrzmiewały
przepiękne świąteczne utwory. Zagrali i wyśpiewali je: Orkiestra OSP Przyszowice (pod
dyrekcją Mirosława Hajduka),

saksofonistka Kamila Kania,
chórzyści Bel Canto z Chudowa i przyszowickiego Słowika
(obydwa zespoły pod dyrekcją
Barbary Jałowieckiej-Cempury), a także chór Szkoły Podstawowej w Chudowie (pod dyrekcją Krystyny Dymarz).

Zebra ni doceni li ta lent
i umiejętności artystów nagradzając ich gromkimi brawami – dłoni nie szczędzili m.in.
wójt gminy Leszek Żogała i ks.
proboszcz Paweł Wróbel.
/GOK/

Młodzi, ale bardzo zdolni, artyści zachwycili chudowską publiczność.
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PANIÓWKI. ROZŚPIEWANE JASEŁKA...

Zachwyciły i wzruszyły

PRZYSZOWICE

Mowa o przedszkolakach, które oczarowały publiczność historią Narodzenia Pańskiego
w swojej, dziecięcej, interpretacji.

Udział w projekcie sprawił młodzieży wiele przyjemności i satysfakcji,
dał też sporą dawkę wiedzy o architekturze. Foto: archiwum ZSP w Przyszowicach

Projekt w dobrym stylu
Jasełka okazały się pięknym zwieńczeniem okresu Bożego Narodzenia...
Wierni, zebrani 27 stycznia
w kościele w Paniówkach przecierali oczy ze zdumienia i...
wzruszenia. Tak reagowali na kolędy i wersy zaczerpnięte z Biblii
Tysiąclecia w wykonaniu Krasnoludków i Tygrysków, czyli przedszkolaków z miejscowej placówki. Dzieci, pod opieką swoich
wychowawczyń – Katarzyny
Przybysz, Anny Sowulewskiej,
Moniki Rudzkiej, Aleksandry
Winkler i Barbary Pakury-Brzoski – popisały się wyjątkową muzykalnością, dykcją i talentami
aktorskimi.

Małych aktorów wspierali
profesjonaliści. Chórek złożony
z artystów Teatru Muzycznego
Castello (Inga Papkala, Barbara Pakura-Brzoska, Agnieszka
Bednarz, Tomasz Białek, Jarosław Tyran i Patryk Moch) oczarował pięknymi pastorałkami.
Na instrumencie klawiszowym
akompaniował Robert Kosiński. W Jasełkach swój udział miał
także gospodarz miejsca – ks.
proboszcz Józef Świerczek, który zakończył spektakl prologiem
z ewangelii św. Jana.

Foto: Jerzy Miszczyk

Burzą braw nagrodzono
wszystkich aktorów, najmłodsi
obdarowani zostali także słodkimi upominkami – wręczali
je, odziani w królewskie szaty,
miejscowi samorządowcy: sołtys i radni z Paniówek.
Konferansjerem Jasełek była
Barbara Pakura-Brzoska, która
wspólnie z Jarosławem Tyranem,
napisała scenariusz i wyreżyserowała spektakl. Reżyserią dźwięku zajął się Andrzej Bączyński.
Kostiumy zaprojektowali i uszyli
rodzice przedszkolaków.
/JM/

CHUDÓW

POLECAMY!

Rączka gotował

Warsztaty w GOK-u

Remigiusz Rączka odwiedził Izbę łod Starki w Chudowie...
Znany i lubiany kucharz był
gościem Moniki Organiściok.
Wraz ze Ślązaczką Roku przypomniał przepisy z dawnej

Politechnika Śląska zaproponowała przyszowickiej szkole
udział w Dziecięcej Wszechnicy Architektury. Dyrekcja
i uczniowie przyklasnęli temu pomysłowi.
Zgłosiło się 23 uczniów z klas
VII a, VII b i VIII b. Przez
cztery soboty nastolatki pod
okiem wicedyrektor Violetty Kunkiewicz jeździły na gliwicką uczelnię, by uczestniczyć
w ćwiczeniach przygotowanych
przez koordynatorów projektu.
Uczniowie wzięli udział w wirtualnej wycieczce po Gliwicach
podążając „Tropem najpiękniejszych budowli”. Na warsztatach

wykonali wybrane przez siebie
obiekty, które mieli też okazję
publicznie zaprezentować.
Zwieńczeniem projektu była
wycieczka do Nikiszowca – architektonicznej perełki Śląska.
Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające
udział w tym fascynującym
przedsięwzięciu.
Projekt został finansowany
z funduszy europejskich.
Oprac. bw

Warsztaty tworzenia śląskich kroszonek poprowadzi Joanna Urbanik – laureatka wielu prestiżowych
konkursów. Warsztaty odbędą się 22 i 29 marca, o godzinie 17:00, w GOK w Gierałtowicach. Cena: 10
zł osoba dorosła, 5 zł dziecko. 30 marca o godz. 10:00 zapraszamy na warsztaty tworzenia ażurowych
pisanek. Zajęcia poprowadzi Joachim Orłowski. Warsztaty odbędą się w GOK w Gierałtowicach.
Cena 45 zł. Zapisy pod nr 32 3011511.

kuchni śląskiej. Smakowity
efekt kulinarnych starań moż- Pracownia Doświadczeń Naukowych
na było oglądać i podziwiać na zaprasza ciekawych świata odkrywców. Kolejne terminy zajęć: 26 lutego i 26 marca o godz. 17:00. Miejantenie TVP Katowice. /bw/ sce zajęć: świetlica GOK w Chudowie. Cena 25 zł, Zapisy pod nr. tel. 32 3011 511.

Autobus Teatralny GOK

23 marca zapraszamy na wspólny wyjazd do Krakowa, na spektakl „Kłamstwo... o miłości” w Teatrze Bagatela. Cena: wyjazd ulgowy – 95 zł (emeryt, uczeń, student do 26 roku życia), 120 zł – wyjazd pełnopłatny. Program wyjazdu: godz.13:30 – wyjazd z każdego sołectwa naszej gminy; godz. 16:30 –
początek spektaklu. Po spektaklu czas wolny do godz. 20. Powrót ok. godz. 21.30. Zapisy pod nr.
tel. 32 3011511 bądź w biurze GOK.

Wyjazd do muzeum w Stramberku

Już dzisiaj zapraszamy na wycieczkę do Stramberku – malowniczej miejscowości na przedgórzu
Beskidów, nazywanej „Betlejem Morawskim”. W programie zwiedzanie muzeum Tatry, przejazd
do Stramberku, spacer po mieście z przewodnikiem, wejście na wieżę zamkową. Wyjazd 11 maja.
Koszt wycieczki 100 zł. Zapisy pod nr. tel. 32 3011 511 lub w biurze GOK w Gierałtowicach.

Kiermasz Wielkanocny
Remigiusz Rączka i Monika Organiściok odświeżyli dawne przepisy
kuchni śląskiej.
Foto: Agnieszka Nowak

W tym roku Kiermasz Wielkanocny odbędzie się 7 kwietnia w ZSP w Przyszowicach, a stoiska z rękodziełem, będzie można odwiedzać w godzinach od 10:00 do 16:30. Niewątpliwą atrakcją kiermaszu będzie
spotkanie z popularnym śląskim kucharzem Remigiuszem Rączką, na które zapraszamy już dziś.
/gok/
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ZIMOWA PRZERWA SEMESTRALNA Z GOK

Dzieci się nie nudzą!
W ferie placówki Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach działały pełną parą. Ostatnie
dwa tygodnie to mnóstwo atrakcji oraz czas na nowe znajomości.

Wszystkie świetlice GOK przy- tualnej zabawy.
był pokaz „chemiczne czary –
gotowały dla podopiecznych różTradycyjnie nie zabrakło chęt- mary”.
norodne atrakcje. Nie zabrakło nych na wyjazd do Multikina.
Ponownie w gościnne pro- Gomoku to naprawdę fascynująca gra

„Lego Przygoda 2” w Multikinie przyciągnęła nie tylko fanów klocków lego
też wspólnych przedsięwzięć.
W pierwszym tygodniu zimowej kanikuły sporo emocji przyniosły rozgrywki gomoku. Turnieje, prowadzone
przez instruktora gier planszowych Ryszarda Nowaka, przyciągnęły miłośników intelek-

Tym razem kinomani wybrali
się na „Lego Przygoda 2”. Wbrew
pozorom to film nie tylko dla fanów kloców lego...
Drugi tydzień ferii też nie był
nudny. Udał się wyjazd do Muzeum Ognia w Żorach, gdzie
oprócz zwiedzania atrakcją

Uczestnicy turnieju gomoku
SFERYFIKACJA ZAMIAST PICHCENIA

A to ci „kawior”...
Pracownia Doświadczeń Naukowych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gierałtowicach znowu zaskakuje fascynującymi
pomysłami...

Nie trzeba od razu kuchni, by stworzyć smakowite dania – udowodnili
młodzi amatorzy nauki

gi podopiecznych GOK zaprosił Klub Sportowy Garda. Pokazowy trening „dla każdego”
spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Przyjemne udało się też połączyć z pożytecznym. Doskonałym tego przejawem była wizyta
w świetlicy pracowników Referatu Ochrony Środowiska. Urzędnicy omówili bardzo ważne zagadnienie, jakim jest właściwa
segregacja śmieci.
Poszczególne placówki realizowały swoje autorskie programy.
Dzięki temu podopieczni mogli
rozwijać się twórczo, edukować,
poznawać wzajemnie oraz oczywiście dobrze się bawić.
Spotkania z folklorem, poznawanie kultury innych regionów
Tym razem w gościnnych progach świetlicy w Chudowie
prowadząca warsztaty Joanna Rajca zaprosiła uczestników
do kuchni molekularnej. Żądnym wiedzy dzieciom temat
przypadł do gustu. Z ogromnym zainteresowaniem wykonywały kolejne eksperymenty.
Co upichciły? Otóż „kawior”
– wielosmakowe kolorowe kulki o rozpływającej się zawartości. Uczyniły to wykorzystując
technikę zwaną sferyfikacją. Na
jednym daniu nie poprzestały.
Drugim były żelki o smaku coli.
Kameralna atmosfera zajęć
umożliwiła dużą aktywność
i zaangażowanie wszystkich
w etapy eksperymentowania.
Info. GOK

oraz krajów odbyły się w Świetlicy Gierałtowice. Artystyczne zajęcia w trakcie tworzenia
prac plastycznych o różnorodnych formach miały miejsce
w Świetlicy Przyszowice. Przygody z bohaterami „Krainy lodu”
to pomysł Świetlicy w Paniówkach. Dzieci między innymi roz-

wiązywały zadania i budowały igloo. W Świetlicy Chudów
podopieczni bawili się wspólnie przy grach integracyjnych.
Była też sportowa rywalizacja
w gościnnych progach szkolnej
sali gimnastycznej no i oczywiście zajęcia plastyczne.
/MM-B/

Pizza na raz

Neapolitańska Margherita to sprawdzony przepis na pyszną potrawę...
Warsztaty kulinarne dla dzieci
w Gminnym Ośrodku Kultury
ponownie przyciągnęły sporo
chętnych. Nic dziwnego, wszak
na pizzę, nawet w mini wersji,
zawsze jest ochota!
Zważywszy, że 9 lutego wypada Międzynarodowy Dzień Pizzy, motyw warsztatów narzucał
się sam. Nasi młodzi kucharze

sami przygotowali ciasto, sos
i dodatki, po czym stworzyli własną kompozycję. Upiekli
i jeszcze ozdobili bazylią.
Spotkania kulinarne w GOK są
nie tylko świetną okazją do poznania tajników kuchni, ale także zintegrowania się przy wspólnie przygotowanym posiłku.
/M M-B/
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Marketing w bibliotece
„Świat zaczyna się tutaj” – te słowa mogłyby znaleźć się na fasadzie każdej biblioteki. Ta
metafora wszechświata niemożliwego do ogarnięcia doskonale wpisuje się w przestrzeń
instytucji, którą od wieków wypełnia ludzka myśl, zapisana nie tylko w księgozbiorach.
Właśnie w ten świat bez ściśle ograniczonego horyzontu,
pełen aktywności i wyobraźni
pragniemy zaprosić mieszkańców. Tu w labiryncie regałów
wypełnionych literaturą można poczuć ten twórczy impuls
poszukiwacza wiedzy i relaksu w każdej z naszych placówek bibliotecznych: w Gierał-

towicach (ul. Ogrodowa 47, tel.
32 3011515), Przyszowicach (ul.
Parkowa 11, tel. 32 3362069), Paniówkach (ul. Zwycięstwa 44,
tel. 32 2386013) i Chudowie (ul.
Szkolna 54, tel. 32 2301455).
Żyjemy obecnie w świecie
promocji i marketingu. Zgodnie z jego konkluzją, dzięki
szerszej koncepcji promocji

danego produktu, jednostka
bądź grupa otrzymuje to, czego potrzebuje i pragnie. Również w sferze kultury dąży się
do zaspokojenia potrzeb odbiorcy, a w naszym przypadku
powszechnie używanym zwrotem marketingowym kierowanym do użytkownika jest termin: „promocja czytelnictwa

10
i kultury”. Diagnostyka potrzeb, orientacja na klienta,
a nade wszystko wykorzystanie wizerunku osoby, grupy
osób, instytucji lub przedsięwzięcia i produktu związanego z kulturą, to sposób na własną promocję.
Pragniemy zachęcić naszych
mieszkańców do korzystania
z dóbr kulturalnych i czytelnictwa jako naszej oferty. Nasze zbiory książkowe liczą 68713
woluminów. W 2018 roku z naszej oferty skorzystało 16423
użytkowników. Wśród nich byli
też rzecznicy kultury, grupa naszych „przyjaciół”, którym za-

leży, by nasze jednostki dobrze
się rozwijały, a sytuacja na poziomie lokalnego stanu czytelnictwa prezentowała się na dobrym poziomie.
Lidia Pietrowska

PANIÓWKI. I GMINNY KONKURS RETORYCZNY

Mistrzowie Słowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach podjął trud zorganizowania
pierwszego w naszej gminie Konkursu Retorycznego o tytuł Mistrza Słowa.

Hanna Benson

Hubert Wilsz

Konkurs odbył się 10 stycznia. przemówienia na temat „Moje bardzo różnorodne w treści wali perfekcyjnie, a sposób
i formie. Poradzili sobie wy- prezentacji niejednokrotnie zaZadaniem uczestników było miejsce na ziemi”.
przygotowanie i wygłoszenie
– Wystąpienia uczniów były śmienicie. Teksty przygoto- skakiwał – podkreśliła polonistka w ZSP Bożena Benson,
PRZYSZOWICE. GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
a zarazem koordynatorka przedSkrzypczyk (ZSP Przyszowice). sięwzięcia. – Jury, któremu przeW roczniku 2010, gdzie kon- wodniczyła Barbara Pakurakurencja była największa, ty- -Brzoska, nie miało łatwego zatuł laureata brawurowo wy- dania.
Zima była osnową IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego
walczył Hubert Brzoska z ZSP
Tytuł Mistrza Słowa roku
klas I-III, który odbył się 31 stycznia w Przyszowicach
w Paniówkach, wyróżnienia 2019, w kategorii klas IV–VI,
otrzymała Dorota Wróblewska zdobył Antoni Kowalski z ZSP
z ZSP w Przyszowicach oraz Jan w Gierałtowicach, natomiast
Binda z ZSP w Gierałtowicach. w grupie uczniów starszych
W roczniku 2009 tytuł laure- (klasy VII-VIII i gimnazjum)
ata przypadł Lenie Gąsior z ZSP
informacja
w Przyszowicach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe ufundowane przez
Radę Rodziców SP w Przyszowicach. Organizatorkami konkursu były Wiesława Sztejnbis
i Joanna Organiściok – nauczyJury, w składzie: Barbara Mans- wybrało laureatów w trzech cielki miejscowej szkoły.
/Wiesława Sztejnbis/ Foto: Arch. ZSP
feld – kierowniczka Referatu kategoriach wiekowych.
Edukacji UG, Aleksander JenWśród dzieci z rocznika 2011
w Przyszowicach
dryczko – dyrektor ZSP w Przy- tytuł laureata otrzymał Anszowicach oraz nauczyciele ze drzej Kurdziel z ZSP w Gierał- KONKURSY!
wszystkich gminnych szkół, towicach, a wyróżnienie Paweł

Miło było słuchać...

informacja

Zachęcamy do udziału
w świątecznych konkursach
organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury.

Konkurs na Kartkę Wielkanocną skierowany jest do dzieci i młodzieży. W drugim – na
babkę wielkanocną (w jury będzie Remigiusz Rączka!) – takich ograniczeń nie ma. Szczegóły i regulaminy znajdują się
na stronie www.gok.gieraltowice.pl.
Rozstrzygnięcie konkursów
odbędzie się 7 kwietnia podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Przyszowicach.

Antoni Kowalski
wygrali Hanna Benson oraz Hubert Wilsz z ZSP w Paniówkach.
Wartość prezentacji doceniła
w słowach uznania i pochwały
Barbara Mansfeld, reprezentująca gminny magistrat, zaś publiczność podsumowała występy
gromkimi brawami. Uczestnicy
konkursu otrzymali także materialne dowody uznania, w postaci upominków ufundowanych przez Radę Rodziców ZSP
w Paniówkach.
/Opr. JM., źródło: BB/
Foto: Arch. ZSP w Paniówkach
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PŁYWANIE

Obiecujący początek roku
Po przerwie świąteczno-noworocznej pływacy Jedności Przyszowice wznowili rywalizację. Okazją do sprawdzenia formy były silnie obsadzone zawody: Liga
Szkół i Klubów Śląskich oraz Puchar Silesia.
Gliwice – Liga Szkół i Klubów
Śląskich – rocznik 2005 i starsi

Szczególnie udanie nowy rok
rozpoczęła Roksana Bocian
(rocznik 2004) pokonując po
raz pierwszy w karierze, i to
dwukrotnie, odwieczną rywalkę – Wiktorię Bociek z Górnika Sosnowiec (wielokrotną
medalistkę mistrzostw Polski).
Sztuki tej Roksana dokonała 28
stycznia na gliwickim Olimpijczyku, zostawiając z tyłu konkurentkę i całą stawkę juniorek
(2004) na 400 m stylem dowolnym i 100 m motylkiem.
Na tych samych zawodach
(i dystansach) rywalizację juniorek młodszych (2005) wygrała kolejna reprezentantka
Jedności – Natalia Mleczek.
Piąty medal dla klubu z Przyszowic zdobył Maksymilian
Pierchała (2004), zajmując trze-

cie miejsce na 400 m st. dowolnym, w czasie nowego rekordu
życiowego: 4:22.27.
Na Lidze w gliwickim Olimpijczyku rywalizowało w sumie
405 pływaków i pływaczek z 34
klubów. W gronie tym znaleźli się m.in. rekordziści Polski
juniorów oraz medaliści i mistrzowie Polski, zapewniając
zawodom wysoki poziom sportowy.

Katowice – Puchar Silesia

620 pływaków z Polski i Białorusi wystartowało 1 lutego na
pływalni katowickiej AWF w IX
edycji Pucharu Silesia. W tych
prestiżowych i popularnych zawodach niepoślednią rolę odegrali młodzicy i juniorzy Jedności Przyszowice, zdobywając
7 medali w swoich kategoriach
wiekowych – 4 złote i 3 srebrne.

Królową sprintu w najmłodszej grupie wiekowej została
Maja Cajza – dziesięcioletnia
reprezentantka Jedności wygrała w Katowicach 50 i 100 m
stylem dowolnym. Medale dla
barw Przyszowic zdobyli także: Natalia Mleczek (rocznik
2005) złoty na 400 m st. dowolnym, Jakub Kalkan (2004)
- złoty na 400 m st. dowolnym
i srebrny na 200 m st. dowolnym oraz Mateusz Konopko
(2007) - srebrne na 400 i 200
m st. dowolnym.
Blisko podium był dziewięcioletni Tymek Wiszniowski
- 5. miejsce na 50 m st. dowolnym. Z dobrej strony pokazali
się w Katowicach także pozostali pływacy Jedności, poprawiając rekordy życiowe - m.in.:
Maksymilian Pierchała (już po
raz drugi w tym roku na 400 m

Dziesięcioletnia Maja Cajza dwukrotnie stanęła na najwyższym podium
Pucharu Silesia. 
Foto: Arch. Jedności.
st. dowolnym), Zuzanna Szolc, Matula, Fabian Juraszek, MaMaciej Wieczorke, Julia Rębilas, ciek Hajduk i Igor Szczepański.
Emilia Sowulewska, Piotr Żo/JM/
gała, Paweł Wróblewski, Piotr

JUDO, JU JITSU

Oliwier w kadrze Polski
Polski Związek Judo ogłosił skład Kadry Polski Seniorów i Juniorów. W gronie wybrańców
znalazł się Oliwier Nowok z Gierałtowic, otrzymując powołanie do kadry juniorów
młodszych, w kategorii wagowej do 46 kg.
Judoka nie krył zaskoczenia.
przeszło – zdradził nam Oliwier No- kategorii wiekowej – junior młodszy.
– Radość tym większa, że wcale na to wok. – Obecnie walczę w kategorii młoKadra ustalona została na okres półnie liczyłem. Nawet przez myśl mi nie dzików. Powołany zostałem w wyższej roczny. Jej członkowie będą uczestniczyli w szkoleniu centralnym do końZWYCIĘSTWA W PUCHARZE POLSKI JU JITSU
ca czerwca.
Z wysokiego C rozpoczął Nowok tegoroczną rywalizację w Ju Jitsu. Dwa złote medale
Przypomnijmy, iż Oliwier w judo
reprezentuje barwy gliwickiego AZS,
i srebrny to efekt startu na Pucharze Polski. Zawody rozegrano 2 lutego w Jeleniej Górze.
gdzie trenuje pod okiem Jacka MalOliwier zwyciężył tam w kategorii wiekowej U18 (15–17 lat) w formule NeWaza NoGi,
czewskiego. W ubiegłym roku został
w wadze do 46 kg oraz do 55 kg. W NeWaza Gi (46 kg) był drugi – dwie walki wygrane,
jedna przegrana. W imprezie wystartowało w sumie 549 zawodników – młodzicy, juniorzy mistrzem Polski młodzików. W bieżącym już jest championem Śląska – Oliwier powołany został również do Kadry
i seniorzy. Udział w zawodach Pucharu Polski był obowiązkowy dla tych, którzy myślą
jednego z najmocniejszych ośrodków
o powołaniu do kadry. – Zawodnicy, którzy nie będą brać udziału w rywalizacji krajowej, nie
Śląska – na zdjęciu ze złotym medalem
w kraju, w tej niezwykle ważnej dla polbędą powoływani do Kadry Polski – poinformował Polski Związek Ju Jitsu.
skiego sportu dyscyplinie olimpijskiej. zdobytym na mistrzostwach w Bytomiu.
Foto: Arch. AZS Gliwice
/JM/ 
KONFERENCJA I WARSZTATY DLA TRENERÓW PŁYWANIA

Holendrzy podzielili się wiedzą
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
44–186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7B,
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www.wiesci.gieraltowice.pl
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19 stycznia w katowickiej AWF odbyła się VII Ogólnopolska
Konferencja dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania.
Uczestniczką, a zarazem współorganizatorką, była Alicja Stachura – trenerka
sekcji pływackiej LKS Jedność 32 Przyszowice. Celem przedsięwzięcia było
podniesienie kwalifikacji szkoleniowych.
W programie znalazły się ćwiczenia na
basenie w mistrzowskim wykonaniu. Demonstrowała je gwiazda światowego pływania, Ranomi Kromowidjojo – trzykrotna mistrzyni olimpijska, wielokrotna

mistrzyni świata i Europy. Asystował Patrick Pearson, główny trener pływania
w Holenderskim Narodowym Centrum
Treningowym w Eindhoven.
– Część zademonstrowanych ćwiczeń jest
mi znana, ale były też nowe – poinformowała nas trener Stachura. – Zajęcia z tej
klasy specjalistami i mistrzami są zawsze Trener Alicja Stachura z mistrzynią olimpijską Ranomi Kromowidjojo (z prawej) i trenerem Patrickiem Pearsonem.
inspirujące dla pracy trenera.
/JM/ 
Foto: arch. AWF Katowice

MIESZANE SZTUKI WALKI

Ju jitsu z fair play

26 stycznia w kameralnej sali LKS Tempo Paniówki odbył się II Międzyszkolny
Puchar Śląska w Mieszanych Sztukach Walki. Rywalizowało 27 uczniów,
reprezentujących szkoły podstawowe z Paniówek, Chudowa, Przyszowic
i Mysłowic.

ZWYCIĘZCY:.

Grupa I: 1. Anastazja Sobota, 2. Franciszek Kudela, 3. Ignacy Klasik.
Grupa II: 1. Jakub Badacz, 2. Agata Jezusek, 3. Szymon Pawlik.
Grupa III: 1. Kamil Gatner, 2. Michał Błotko i Sebastian Kornecki, 3. Jakub Oczkowski.
Grupa IV: 1. Julia Kamińska, 2. Jagoda Rakoniewska, 3. Maria Gierszner.
Grupa V: 1. Matylda Klasik, 2. Blanka Matula, 3. Bartłomiej Szołtysek.
Grupa VI: 1. Patryk Rajca, 2. Julian Kiljański.
Grupa VII: 1. Ignacy Wnętrzak, 2. Igor Plaza, 3. Mikołaj Kucio.
Turniej odbył się pod patronatem Gminy Gierałtowice. Organizatorem było
Tempo.
– W trakcie walk zawodnicy posługiwali się technikami Ju Jitsu – mówi
Krzysztof Mróz – trener sekcji mieszanych sztuk walki w miejscowym klubie (a w trakcie zawodów także sędzia
i konferansjer).
Klasyfikację drużynową wygrała SP
z Paniówek i to ona zdobyła złoty puchar. Miejsce drugie przypadło zawod-

nikom SP w Chudowie, trzecie sportowcom z Mysłowic, natomiast czwarte
reprezentantom z Przyszowic. Na Pucharze rozdano także nagrody indywidualne w siedmiu grupach dobranych
na podstawie wagi i wieku zawodników.
Warto zaznaczyć, że rywalizacja na
macie – choć zacięta – przebiegała w duchu fair play.
/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk

PIŁKA NOŻNA

Sukcesy drużyn z Gierałtowic
W Gierałtowicach nie ma drużyny piłki nożnej seniorów. Jednak najmłodsi adepci tej dyscypliny nie narzekają na
brak sukcesów.
Zwycięstwo
na turnieju Concordii

cem meczu obronił rzut karny! Trener
Jarosław Stępień chwali jednak postaPiłkarze LKS 35 Gierałtowice z roczni- wę całego zespołu.
ka 2006 w pięknym stylu wygrali Halowy Turniej Piłki Nożnej, zorganizowa- Sukces
ny przez Concordię Knurów. Zawody orlików młodszych
odbyły się 26 stycznia w hali MOSiR Drużyna LKS 35 Gierałtowice złożona
w Szczygłowicach. W finale drużyna z zawodników rocznika 2010/2009 rozz Gierałtowic pokonała Promotora Za- poczęła nowy rok od udziału w Halowym
brze 2:1. Gierałtowiczanie zawdzięczają Turnieju Concordia CUP U10, w którym
korzystny wynik w dużej mierze swoje- zajęła II miejsce. Sukces szczególnie cenmu bramkarzowi – Oliwierowi Bielec- ny, gdyż walczyli z piłkarzami starszymi
kiemu, który na 2 minuty przed koń- – z rocznika 2008. Turniej odbył się 13

Rocznik 2006: Oliwier
Bielecki, Marcel Gilner,
Jakub Sobota, Maciej
Sobota, Jakub Czerkies,
Mateusz Janicki, Marek
Wiertelorz, Kacper Kopel,
Natalia Klyszcz, Wiktor
Frelich i Krzysztof Smolnik.

Reprezentacja rocznika 2009/2010: Kacper Smieszek, Filip Steinke, Filip Czerwiński, Krzysztof Kosz,
Grzegorz Grychtoł, Marcin Wyskiel, Kalina Mazur, Jacek Salbert, Konrad Kłosek, Dawid Kołtowski,
Foto: arch. LKS Gierałtowice
Piotr Kopel i Paweł Ciomperlik.

reklama

stycznia w hali MOSiR Szczygłowice,
z udziałem 8 drużyn. Drużyna z Gierałtowic może w tym roku pochwalić
się kolejnym osiągnięciem – awansem
do IV ligi okręgowej orlików młodszych
E2 – informuje Jarosław Stępień.
/JM/

